ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
– ۱-۱ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻢ
 -۲-۱ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ
 -۳-۱ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺧﻴﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ
-۴-۱ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺵ
 -۵-۱ﻣﺮﺍﺟﻊ

۲-۱
۲-۱
۳-۱
۳-۱
۳-۱

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ :ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
 -۱-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۲ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ
 -۳-۲ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ
 -۴-۲ﺷﺪﺕ ﺭﻭ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﻟﺮﺯ
 -۵-۲ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ
 -۶-۲ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ
 -۷-۲ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۲
۴-۲
۸-۲
۹-۲
۹-۲
۹-۲
۱۰-۲

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
 -۱-۳ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۳ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺑﻢ
 -۳-۳ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﻢ ﺷﺪﺕ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ
 -۴-۳ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 -۵-۳ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۳
۳-۳
۴-۳
۵-۳
۷-۳

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
 -۱-۴ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺸﺘﻲ
 -۳-۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ
 -۴-۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ
 -۵-۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ
 -۶-۴ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩﺍﻱ
 -۷-۴ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ
 -۸-۴ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۴
۳-۴
۸-۴
۲۱-۴
۴۰-۴
۴۶-۴
۵۵-۴
۵۶-۴

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ
 -۱-۵ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -۲-۵ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -۳-۵ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺁﺏ
 -۴-۵ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺁﺏ
 -۵-۵ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 -۶-۵ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺭﻭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻓﻮﻻﺩﻱ
 -۷-۵ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ
 -۸-۵ﭘﻠﻬﺎ
 -۹-۵ﺳﺪﻫﺎ
 -۱۰-۵ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ
 -۱۱-۵ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۵
۳-۵
۴-۵
۶-۵
۶-۵
۷-۵
۸-۵
۸-۵
۹-۵
۹-۵
۱۲-۵

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ
 -۱-۶ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۶ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
 -۳-۶ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 -۴-۶ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
 -۵-۶ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ
 -۶-۶ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
 -۷-۶ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۶
۳-۶
۱۰-۶
۲۰-۶
۳۰-۶
۳۲-۶
۳۳-۶

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻢ
 -۱-۷ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۷ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺍﺭﮒ ﺑﻢ
 -۳-۷ﺍﺛﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﮒ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻢ
 -۴-۷ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ
 -۵-۷ﻣﺮﺍﺟﻊ

۲-۷
۲-۷
۳-۷
۳-۷
۳-۷

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ
 -۱-۸ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۸ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -۳-۸ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -۴-۸ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ

۳-۸
۳-۸
۳-۸
۴-۸

 -۵-۸ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
 -۶-۸ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﻪ
 -۷-۸ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 -۸-۸ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 -۹-۸ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ
 -۱۰-۸ﻣﺮﺍﺟﻊ

۴-۸
۶-۸
۷-۸
۷-۸
۸-۸
۹-۸

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 -۱-۹ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۹ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ
 -۳-۹ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻲ
 -۴-۹ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ
 -۵-۹ﮐﻤﮑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 -۶-۹ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ
 -۷-۹ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺁﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ
 -۸-۹ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ
 -۹-۹ﻣﺮﺍﺟﻊ

۳-۹
۳-۹
۴-۹
۵-۹
۶-۹
۶-۹
۷-۹
۷-۹
۸-۹

